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nosaukums 

Prioritārā 
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un nosaukums

Programmas 

(apakšprogrammas) 

numurs un nosaukums

Darbības rezultāts Rādītāja 

veids*

Rādītāja nosaukums Mērvienība Gads
Plānotā 

vērtība

Izpilde/novērtēj

ums

Izpilde:

sievietes

Izpilde:

vīrieši 

Izpildes/ 

novērtējuma 

novirze no 

plānotās 

vērtības, %

Iemesli/faktori, kas ir noteikuši 

izpildi/neizpildi

Izdarītais, lai sasniegtu plānoto 

vērtību

Priekšlikumi rādītāja neizpildes 

novēršanai

Ārējie faktori, kas radījuši 

ietekmi uz rādītāja 

izpildi/novērtējumu

1
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6 7 8 9 10 11 12
13 = 10 : 9 x 100 - 

100
14 15 16 17

Darba tirgus 

attīstība

× 07.01.00 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbības 

nodrošināšana

× RDRR/D

RR

Klātienē apkalpotie 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras klienti (skaits 

vidēji mēnesī)

skaits 

(vid.mēn.)
2018 72 830 59 118 -18.8

Rādītāja izpildi ietekmēja 

bezdarba līmeņa un reģistrēto 

bezdarbnieku skaita 

samazinājums 2017. un 

2018.gadā. Klātienes 

apmeklējumu skaitu samazina 

attālināti nodrošināto 

pakalpojumu pieejamība un 

izmantošana.

Vērtēta klientu klātienes 

apmeklējumu intensitāte 

filiālēs, veicināta sadarbība ar 

klientiem- darba devējiem, 

pārskatītas rādītāju plānotās 

vērtības turpmākajiem gadiem 

atbilstoši Labklājības 

ministrijas aktualizētajai 

bezdarba līmeņa prognozei.

 Darba tirgus situācijas 

izmaiņu ietekme ir vērtēta un 

ņemta vērā, izstrādājot 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbības stratēģiju 

2017.-2019.gadam, kurā 

pārskatīti arī sasniedzamie 

radītāji

Rādītāja izpildi ietekmēja 

bezdarba līmeņa un 

reģistrēto bezdarbnieku 

skaita samazinājums 2017. 

un 2018.gadā

Darba tirgus 

attīstība

× 07.01.00 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbības 

nodrošināšana

× KV/DRR

Bezdarbnieku un darba 

meklētāju īpatsvars, kuri 

sešu mēnešu laikā pēc 

bezdarbnieka vai darba 

meklētāja statusa iegūšanas 

iesaistīti aktīvajos 

nodarbinātības pasākumos 

vai iekārtojušies darbā, (%)

% 2018 51.3 60.4 17.7

Ekonomiskās aktivitātes 

pieauguma rezultātā uzlabojas 

situācija darba tirgū, un lielāks 

bezdarbnieku skaits atgriežas 

darbā tirgū, kā arī pieaudzis 

Nodarbinātības valsts aģentūras 

sniegto pakalpojumu skaits, jo 

īpaši, ilgstošajiem bezdarbniekiem 

sniegtie atbalsta pasākumi.

Paplašināts sniegto 

pakalpojumu skaits riska 

grupās esošiem 

bezdarbniekiem (Atbalsts 

ilgstošajiem bezdarbniekiem)

 Darba tirgus situācijas 

izmaiņu ietekme ir vērtēta un 

ņemta vērā, izstrādājot 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbības stratēģiju 

2017.-2019.gadam, kurā 

pārskatīti arī sasniedzamie 

radītāji

Ekonomiskās aktivitātes 

pieauguma rezultātā 

uzlabojas situācija darba 

tirgū, un lielāks 

bezdarbnieku skaits atgriežas 

darbā tirgū.

× × 07.01.00 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbības 

nodrošināšana

Efektīva un klientorientēta 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbība

DRR

Apkalpotie klienti uz vienu 

klientu apkalpošanā 

nodarbināto (skaits vidēji 

mēnesī)

skaits 

(vid.mēn.)
2018 121 120.7 -0.2

Rādītāja izpildi ietekmēja 

bezdarba līmeņa un reģistrēto 

bezdarbnieku skaita 

samazinājums 2017. un 

2018.gadā. Klātienes 

apmeklējumu skaitu samazina 

attālināti nodrošināto 

pakalpojumu pieejamība un 

izmantošana.

Regulāri tiek pārskatīta 

darbinieku noslodze, 

pakāpeniski samazinot klientu 

apkalpošanā nodarbināto 

darbinieku skaitu. 

 Darba tirgus situācijas 

izmaiņu ietekme ir vērtēta un 

ņemta vērā, izstrādājot 

Nodarbinātības valsts 

aģentūras darbības stratēģiju 

2017.-2019.gadam, kurā 

pārskatīti arī sasniedzamie 

radītāji

Rādītāja izpildi ietekmēja 

bezdarba līmeņa un 

reģistrēto bezdarbnieku 

skaita samazinājums 2017. 

un 2018.gadā

× × 69.06.00 Mērķa 

“Eiropas teritoriālā 

sadarbība” pārrobežu 

sadarbības programmu, 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014 - 

2020)

Projekts “Pārrobežu darba 

tirgus integrācijas un 

nodarbinātības 

veicināšana” (Valka - 

Valga mobility)

Mērķis: Paaugstināt 

pārobežu reģionu darba 

meklētāju un darba devēju 

pārliecību atrast piemērotu 

darbu un darbiniekus.

DRR

Vakanču gadatirgi skaits 2018 2 2 0

NA Pārskata perioda tika 

noorganizēti divi Vakanču 

gadatirgi -19.04.2018 

(organizēja Igaunijas Bezdarba 

apdrošināšanas fonds)  un 

20.09.2018. (organizēja 

NVA). Kopējais dalībnieku 

skaits abos Vakanču 

gadatirgos ir 545, no tiem 102 

bija darba devēju pārstāvji, 

290 bija darba meklētāji no 

Igaunijas, 144 - darba 

meklētāju no Latvijas.

NA Vakanču gadatirgus 

19.04.2018, pēc kopējā 

dalībnieku skaita, bija vairāk 

apmeklēts nekā 20.09.2018. 

Šādu situāciju var izskaidrot 

ar to, ka septembris parasti ir 

laiks, kad iedzīvotāji ir 

nodarbināti lauksaimniecības 

darbos. 

Rezultātu un to rezultatīvo rādītāju izpildes analīze 2018. gadā



× × 69.06.00 Mērķa 

“Eiropas teritoriālā 

sadarbība” pārrobežu 

sadarbības programmu, 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014 - 

2020)

Projekts “Pārrobežu darba 

tirgus integrācijas un 

nodarbinātības 

veicināšana” (Valka - 

Valga mobility)

Mērķis: Paaugstināt 

pārobežu reģionu darba 

meklētāju un darba devēju 

pārliecību atrast piemērotu 

darbu un darbiniekus.

DRR

Kopīgi tikšanās pasākumi 

uzņēmējiem (semināri, 

informatīvās dienas, 

pieredzes apmaiņas 

braucieni), (pasākumu 

skaits)

skaits 2018 7 8 14.28571429

Viena no projektā plānotajām 

aktivitātēm, kuras īstenošana 

sākotnēji bija paredzēta 

2017.gadā, tika īstenota 

2018.gadā (Pieredzes apmaiņas 

brauciens 22.05.2018.).

Pārskata periodā notika četri 

pasākumi “Uzņēmēju 

brokastis” (28.03.2018, 

20.06.2018.,  02.04.2018. un 

19.12.2018.),   divi pasākumi 

“Sporta diena” (12.05.2018. 

un 01.12.2018), divi pasākumi 

“Pieredzes apmaiņas 

braucieni” (22.05.2018. un 

21.11.2018.).  Papildus tam, 

lai paaugstinātu darba devēju 

un darba meklētāju pārliecību 

atrast darbiniekus un darbu, 

2018. gadā tik izdoti laikraksta 

“Darbs Valgā – Valkā” četri 

numuri: martā, jūnijā, 

septembrī un decembrī. 

NA NA

× × 69.06.00 Mērķa 

“Eiropas teritoriālā 

sadarbība” pārrobežu 

sadarbības programmu, 

projektu un pasākumu 

īstenošana (2014 - 

2020)

Projekts “Pārrobežu darba 

tirgus integrācijas un 

nodarbinātības 

veicināšana” (Valka - 

Valga mobility)

Mērķis: Paaugstināt 

pārobežu reģionu darba 

meklētāju un darba devēju 

pārliecību atrast piemērotu 

darbu un darbiniekus.

DRR

Informatīvi pasākumi un 

darbnīcas darba devējiem un 

darba meklētājiem par 

dažādiem darba tirgus 

mobilitātes aspektiem, 

(pasākumu skaits)

skaits 2018 6 6 0

NA Projektā plānotie finanšu 

līdzekļi tika izlietoti, lai 

nodrošinātu informatīvos 

pasākumus un darbnīcas - 

lektoru piesaisti, tulkošanas 

pakalpojumi, kafijas pauzes. 

Pārskata periodā notika trīs 

Informatīvās dienas 

(14.02.2018, 18.10.2018 un 

31.10.2018.), un trīs Semināri 

(14.06.2018., 20.09.2018, 

11.12.2018.). 

NA NA

× × 04.02.00 

Nodarbinātības 

speciālais budžets

Nodrošinātas iespējas 

bezdarbnieku 

pārkvalifikācijai un 

kvalifikācijas 

paaugstināšanai, veicināta 

bezdarbnieku atgriešanās 

darba tirgū

DRR

Aktīvajos darba tirgus 

politikas pasākumos 

atbalstīto bezdarbnieku un 

darba meklētāju skaits

skaits 2018 14 709 18 951 10 237 8 714 28.8

Rādītāja izpilde palielinājusies, jo, 

ņemot vērā līdzīgu pasākumu 

īstenošanu Eiropas Sociālā fonda 

līdzfinansētajos projektos, ar 

nozares politikas veidotājiem 

saskaņota pieeja samazināt jaunu 

dalībnieku iesaisti Pasākumos 

noteiktām personu grupām, 

vienlaikus palielinot dalībnieku 

iesaisti citos speciālā budžeta 

pasākumos. Ņemot vērā, ka 

Pasākumos noteiktām personu 

grupām bija augstākas vidējās 

izmaksas, palielinājies kopējais 

dalībnieku skaits.

Papildus sākotnēji plānotajiem 

pasākumiem, 2018.gada 

4.ceturksnī organizēta 

bezdarbnieku un darba 

meklētāju iesaiste neformālās 

izglītības programmā "Valsts 

valodas apguve", nodrošinot 

arī atbalstu reģionālajai 

mobilitātei pasākuma laikā.

2018.gada 6.martā pieņemtie 

grozījumi Ministru kabineta 

2011. gada 25. janvāra 

noteikumos Nr. 75 

„Noteikumi par aktīvo 

nodarbinātības pasākumu un 

preventīvo bezdarba 

samazināšanas pasākumu 

organizēšanas un 

finansēšanas kārtību un 

pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem” paplašināja 

nodarbināto personu 

reģionālās mobilitātes 

atbalsta saņēmēju loku, kā 

rezultātā palielinājās 

pasākumā iesaistīto personu 

skaits.


